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Når et nyrenoveret Dragør Museum genåbner i juli måned, vil 

kunstneren Peter Carlsens store historiemaleri, ”Amager 2019”, 

for første gang kunne ses i de rammer, det er bestilt til. 

Det lokalhistoriske portræt, der blev nomineret til Historiske  

Dages Fornyelsespris tidligere i år, skildrer overgangen fra et 

slægtsorienteret lokalsamfund i romantiske bondestuer til et 

moderne byområde fyldt med nybyggeri og præget af evig 

forandring. Tradition dikterer ikke længere individets livsførelse. 

Men mange familier bliver stadigvæk boende på Amager i flere 

generationer, og mange på øen hævder stadig dens egenart. 

Med tilblivelsen af Peter Carlsens maleri som omdrejningspunkt 

fortæller museumsleder Søren Mentz om Amager gennem 

tiderne. Øen har siden nationalromantikkens fødsel været et 

yndet mål for danske malere, og bogen er rigt illustreret med 

deres værker. Med Amager som eksempel undersøger for- 

fatteren, hvor meget fødeegnen betyder for vores identitet, 

hvorfor det er sådan, og om lokalidentitet betyder det samme i 

dag som for 100 år siden.

”De hollandske bønder, som indvandrede til Amager i begy-

ndelsen af 1500-tallet, har eftertrykkeligt præget hele øens 

livsform. I dag er der imidlertid ikke meget social kapital  

forbundet med at hedde Dirch, Crilles, Jan, Neel eller  

Marchen, men på trods af forandring har Amager alligevel fast-

holdt en særlig identitet. Følelsen af at være noget særligt er  

udgangspunkt for Peter Carlsens maleri og for min bog.”

- Søren Mentz
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